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Úvod
I. Vývoj původce archivního fondu
Původcem archivního fondu jsou Místní správní komise Pavlovice a Místní národní
výbor Pavlovice, které vykonávaly správu obce mezi roky 1945 až polovinou roku 1980.
Obec Pavlovice patřila od r. 1945 do konce ledna r. 1949 do soudního, resp. politického
okresu Planá. Součástí obce byla místní část Josefova Huť.
Národní výbory byly zřízeny po druhé světové válce jako správní orgány obcí a vyšších
územně správních celků (okresy, země, od r. 1949 kraje). Nahradily tak od r. 1850 fungující
obecní úřady, resp. úřady vyšších územně správních celků. Právní základ jejich existence byl
položen ústavním dekretem presidenta republiky ze dne 4. prosince 1944 o národních
výborech a prozatímním Národním shromáždění, na nějž navazovalo vládní nařízení č.
4/1945 Sb., o volbě a pravomoci národních výborů. Poté následovaly stovky dalších norem,
které určovaly podmínky a pravidla pro fungování národních výborů, jejich složek,
zřizovaných organizací atd. Éra národních výborů byla uzavřena v roce 1990, kdy došlo ke
znovuobnovení obecních úřadů, resp. zřízení dalších úřadů pro správu vyšších územně
správních celků.
Shora uvedené vládní nařízení č. 4/1945 Sb., o volbě a pravomoci národních výborů,
částečně pozměněné vládním nařízením č. 44/1945 Sb., o rozsahu působnosti národních
výborů, určovalo, že se v každé obci měl ustavit místní národní výbor. Vnitřní složení,
pravomoci, hospodaření, vedení a podepisování některých druhů písemností určovala
Směrnice ministerstva vnitra č. 6 ze dne 19. května 1945 uveřejněná v Úředním listu
republiky Československé a navazující Prozatímní organizační řád místních národních výborů
z roku 1947. Tyto dokumenty rozlišovaly národní výbory na volený sbor složený z členů
národního výboru, jeho složky (rada, předseda, referenti, komise) a úřad národního výboru.
Národní výbory byly definovány jako orgány zastupitelské a orgány veřejné správy,
které v obvodu své působnosti spravují všechny veřejné záležitosti, pokud nejsou spravovány
jiným veřejným orgánem. Ve věcech státní správy byly národní výbory podřízeny vládě a
zároveň byla uplatněna podřízenost národního výboru nižšího stupně národnímu výboru
vyššího stupně. Stanovení vnitřní organizace a způsobu, jakým mají národní výbory
vykonávat svou působnost, byly v pravomoci ministra vnitra. Dnem ustavení místní správní
komise, resp. místního národního výboru zaniklo obecní zastupitelstvo, obecní úřad se stal
úřadem místního národního výboru a prováděl veškerá jeho rozhodnutí a opatření.
Pro dočasnou správu obcí, kde pro převážnou většinu obyvatelstva státně
nespolehlivého, tj. zejména v pohraničí, nemohl být ustaven místní národní výbor, byly podle
§ 6 vládního nařízení č. 4 ze dne 5. května 1945 jmenovány okresními národními výbory,
resp. okresními správními komisemi místní správní komise, jejichž pravomoci byly stejné
jako pravomoci místních národních výborů. Místní správní komise měly mít 3 až 6
jmenovaných členů, rovněž předseda místní správní komise byl jmenován, nikoliv volen.
První místní správní komise začala úřadovat v místní části Pavlovic, Josefově Huti, již
krátce po skončení 2. světové války. Byla složena z pracovníků Československých státních
drah a pošty a 20. srpna 1945 schválena ve složení: předseda Miloslav Jindra, národní
socialista a přednosta místní stanice, místopředseda ing. Jan Slanec, národní správce, člen
lidové strany Antonín Pátý a sociální demokrat Jan Hanus, oba zaměstnanci ČSD a poštmistr
bezpartijní Stanislav Zahálka.
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Dne 6. září 1945 byl Miloslav Jindra jmenován předsedou Místní správní komise v obci
Pavlovice. Následující měsíc navrhoval obnovené složení 5členné komise, v níž ing. Slance
nahradil železničář a komunista Josef Říha. Nová komise byla schválena 4. prosince 1945.
Místní správní komise měly být nahrazeny místními národními výbory na základě
výsledků voleb do Ústavodárného národního shromáždění podle § 1 a § 11, odst. 2 vládního
nařízení č. 120/1946 Sb., o obnovení národních výborů na podkladě výsledků voleb
do Ústavodárného národního shromáždění, ze dne 27. května 1946. Hlavním kriteriem pro
vznik místního národního výboru byl počet 50 platných voličských hlasů v obci. Pokud počet
platných hlasů nedosáhl tohoto počtu, fungovala v obci i nadále místní správní komise
nejdéle do roku 1950, kdy byla na základě vládního nařízení č. 14/1950 Sb., o organisaci
místních národních výborů, přeměněna na místní národní výbor.
V r. 1946 bylo v Pavlovicích usídleno 82 osob s volebním právem, tj. počtem
dostatečným k ustavení národního výboru. To se uskutečnilo 31. července 1946 a 12členný
MNV následně pracoval ve složení: za KSČ: Karel Burian, Josef Pinc, Antonín Bartoš
(obecní hajný), Pavel Kralevič (místopředseda), František Miklas (školní referent) a František
Tomášek (zemědělský referent), za Českou stranu lidovou František Pavlíček a za
Československou stranu národně socialistickou František Lajbl, Jan Káral (finanční referent),
Miloslav Jindra, Stanislav Zahálka a Jaroslav Ouhrabka, kterého ovšem krátce na to zastoupil
Jan Hanus.
Prvním předsedou MNV byl z jeho členů jednohlasně vybrán František Lajbl, který
však pro přetížení vlastní prací podal již 17. července 1947 rezignaci na předsednickou funkci
a chtěl zůstat jen řadovým členem MNV. Na přání ostatních členů MNV nakonec ve funkci
zůstal. Funkce místopředsedy se naproti tomu vzdal Pavel Kralevič, na jehož místo byl
schválen František Janovec. Národně socialistická strana odvolala člena MNV Jana Hanuse,
jehož místo zaujal řídící učitel Josef Šlajer z téže strany.
Ke změně ve vedení MNV Pavlovice nakonec došlo 19. prosince 1947, kdy byl při
plenárním zasedání odsouhlasen jako předseda František Janovec. Za toho do rady nastoupil
Antonín Bartoš. Současně odstoupil člen MNV Josef Pinc a jeho místo zaujal náhradník
František Tomášek. František Lajbl se nakonec stal 12. ledna 1948 místopředsedou MNV.
Únorový převrat přinesl další změny v obsazení MNV, na základě návrhu MAV NF
byli z členství v MNV odvoláni František Lajbl, Miloslav Jindra, Jan Káral, Viktor Brožík a
Josef Šlajer a na jejich místa byli ONV v Plané 7. května 1948 schváleni Václav Kořán, Jan
Zeman, Ludvík Mašek, Antonín Sazima, který zaujal funkci zásobovacího referenta a Rupert
Přibyl jako zapisovatel.
Až do vydání ústavního zákona č. 150/1948 Sb., z 9. května 1948, jímž byla schválena
ústava Československé republiky, měly dosavadní právní normy týkající se národních výborů
prozatímní charakter. V Ústavě 9. května byly NV definovány jako „nositelé a vykonavatelé
státní moci v obcích, okresích a krajích“ a jejich existence byla právně zakotvena jako nedílná
součást státního zřízení ČSR. Zcela novým prvkem bylo zavedení principu volitelnosti NV
(od r. 1954); do té doby byli jejich členové jmenováni příslušným ONV na návrh Národní
fronty.
Na základě reformy provedené zákonem č. 280/1948 Sb., o krajském zřízení se
Pavlovice staly od 1. ledna 1949 součástí nově vymezeného kraje Plzeňského. Zároveň byla
vládním nařízením č. 3/1949 Sb., o územní organisaci okresů v českých zemích, provedena
územní reorganizace okresů. Od 1. února 1949 pak byla obec součástí nově vymezeného
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okresu Tachov.
V hlášení jmen místních funkcionářů ze 7. února 1949 je uveden jako předseda MNV
František Janovec st., místopředseda Antonín Bartoš a členové František Tomášek, František
Miklas, Pavel Kralevič, František Pavlíček, Karel Burian, Rupert Přibyl, Antonín Sazima,
Josef Šindelář, Stanislav Michal a Václav Kořán.
V souvislosti s realizací zákona č. 268/1949 Sb., o matrikách, byla v jednotlivých
okresech Plzeňského kraje určena sídla matričních obvodů a stanoven jejich územní rozsah.
Pavlovice byly od 1. ledna 1950 zahrnuty do matričního obvodu Damnov.
Podle návrhu MAV NF došlo na základě § 27 odst. 1, vládního nařízení č. 14/1950 Sb.,
o organisaci místních národních výborů, k reorganizaci MNV. Z dochovaného návrhu z 12.
května 1950 vysvítá, že akční výbor navrhoval na členství v MNV 20 kandidátů. Z nich pak
při ustavující schůzi reorganizovaného MNV byl ve funkci předsedy opětovně potvrzen
František Janovec st. , místopředsedou se stal Bohumil Dvořák, finančním referentem Viktor
Brožík, školskou referentkou Jarmila Kuncová a vyživovacím referentem Antonín Sazima.
Současně byly ustaveny 4 stálé komise:
- finanční
předseda: Viktor Brožík, členové: František Lajbl, Antonín Pátý a Matěj Marak
- zemědělská
předseda: Bohumil Dvořák, členové: Antonín Bartoš, František Tomášek, Stanislav Michal a
Milada Kotlíková
- mimořádná vyživovací
předseda: Antonín Sazima, členové: Božena Hlinková, František Niklas, Josef Říha, Růžena
Bedřichová, Jaroslav Kořán
- osvětová
předsedkyně: Jarmila Kunzová, členové: Antonín Sazima, Antonín Bartoš, Josef Říha,
František Niklas, Jan Holčík, Jiří Strnad
Vládním nařízením č. 119/1951 Sb., o tajemnících místních národních výborů, byla
upravena působnost tajemníků MNV jako jejich plně uvolněných funkcionářů; ustanovit a
odvolat je mohlo plénum na návrh ONV. Tajemník byl výkonným orgánem MNV a za svou
činnost odpovídal jeho předsedovi a radě, řídil se jejich pokyny a současně byl odpovědný
radě, předsedovi a tajemníkovi nadřízeného ONV, kteří rovněž usměrňovali jeho práci.
Zúčastňoval se všech schůzí pléna a rady a působil také jako politický a odborný poradce i
pomocník MNV, a to zejména v oboru zemědělské výroby; podrobnější popis jeho
působnosti je uveden v ustanoveních písm. a) – f ) odst. 1 § 3 výše uvedeného vládního
nařízení.
V Pavlovicích se prvním tajemníkem stal Antonín Sazima. Po něm tento post zakrátko
převzal Josef Hyneš, poprvé uvedený k 20. listopadu 1953.
Do existence národních výborů pak významně zasáhl až ústavní zákon č. 12/1954 Sb.,
o národních výborech a na něj navazující zákony a vládní nařízení č. 13/1954 Sb.,
o národních výborech, č. 14/1954 Sb., o volbách do národních výborů, č. 16/1954 Sb.,
o změnách územních obvodů některých národních výborů a č. 23/1954 Sb., o organisaci
výkonných orgánů národních výborů. Dosavadní struktura národních výborů zůstala těmito
normami v podstatě nedotčena, pouze v sídlech krajských národních výborů vznikly městské
národní výbory. Poměrně zásadně však byla změněna vnitřní organizace větších národních
výborů (obce nad 6000 obyvatel) zrušením referentského systému, jehož místo zaujaly
jednotlivé odbory národních výborů, v jejichž čele již nestáli členové rady, nýbrž úředníci.
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Podle § 3, odst. 5 zákona č. 13/1954 Sb., o národních výborech, se volil do místních
národních výborů 1 člen nejméně na 100 obyvatel a nejvýše na 200 obyvatel podle velikosti
obce. V obcích do 900 obyvatel se volilo 9 členů. Místní národní výbory se měly scházet
ke svým zasedáním nejméně jedenkrát za měsíc (§10). Rada národního výboru se skládala
z předsedy NV, jeho náměstka, popř. náměstků, tajemníka a ostatních členů rady. Všichni
členové rady byli voleni národním výborem na jeho prvním zasedání. Národní výbor mohl
svou radu i její jednotlivé členy kdykoli odvolat.
Podle zákona č. 14/1954 Sb., o volbách do národních výborů, byly 16. května 1954
uskutečněny první volby členů národních výborů všemi občany, majícími volební právo.
Volební období bylo stanoveno na tři roky.
S účinností od 16. května 1954 byly k Pavlovicím připojeny sousední Vítovice, které
byly do té doby součástí obce Bezděkov (u Damnova).
Ve volbách kandidovali a posléze byli do 9členného MNV zvoleni Josef Burian,
Antonín Bartoš, Josef Kadoun, Bohumil Kořán, Václav Kořán, Františka Přibylová, Věra
Černá, Jaroslav Sulan a Josef Říha. Předsedou MNV byl tehdy zvolen Josef Burian.
Z neznámých důvodů došlo 22. ledna 1956 k doplňovací volbě a na jejím základě byl
do MNV zvolen František Tomášek.
Následující volby se konaly dne 19. května 1957 v souladu se zákonem č. 11/1957 Sb.,
kterým se mění a doplňuje zákon o volbách do národních výborů. Tímto zákonem byl
pozměněn a doplněn zákon č. 14/1954 Sb., o volbách do národních výborů, jehož úplné znění
bylo vyhlášeno ministrem spravedlnosti dne 16. března 1957 vyhláškou č. 12/1957 Sb., o
úplném znění zákona o volbách do národních výborů.
V Pavlovicích byli zvoleni v rámci 11členného MNV jako členové rady: staronový
předseda Josef Burian, tajemník Václav Růžička, Jiří Boháč, Jiří Kuthan, František Janovec.
V plénu dále zasedli: František Tomášek, Jan Holčík, Jindřich Štajf, Vladimír Cepek, Vasil
Vaco a Jaroslav Habada, předseda finanční komise. V čele výboru žen byla zaznamenána
Ludmila Pavlíčková. Podrobnější údaje k funkcím, resp. zvoleným komisím, chybějí.
S účinností od 1. července 1960 došlo na základě zákona č. 36/1960 Sb., o územním
členění státu, k reorganizaci okresu Tachov. Do něj byly zahrnuty nejen obce stávajícího
okresu Tachov (včetně Pavlovic), ale i část obcí náležejících dosud pod správu ONV Stříbro,
ONV Mariánské Lázně a ONV Horšovský Týn. Zároveň došlo k reorganizaci krajů
a sloučením Plzeňského a Karlovarského kraje vznikl kraj Západočeský.
S platností rovněž od 1. července 1960 došlo ke zrušení matričního obvdou Damnov a
Pavlovice se nově staly součástí matričního obvodu v Boru.
Další volby do MNV se konaly na území celého státu dne 12. června 1960 podle
nového územního uspořádání. V souladu se zákonem č. 39/1960 Sb., o volbách do národních
výborů, se do národních výborů poprvé volili poslanci (dříve členové) a volební období bylo
prodlouženo z původních tří na čtyři roky. Působnost MNV byla upravena zákonem č.
65/1960 Sb., o národních výborech, ze dne 25. května 1960.
Do MNV Pavlovice bylo navrženo a zvoleno 11 kandidátů na místa poslanců. Z nich
byli při ustavujícím plenárním zasedání 21. června 1960 zvoleni: jako předseda František
Janovec ml. a jako tajemník Slavomír Matoušek. Členy rady byli zvoleni Josef Burian,
Ludmila Pavlíčková, Miloslav Sazima. Členy pléna byli zvoleni Antonín Sazima, místo
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něhož se z neznámých důvodů v plénu na začátku roku 1961 objevil Jindřich Černý. Dále se
poslanci stali František Křen, Alois Kompánek, Vladimír Káral, Alžběta Hlinková a Marie
Vacikarová. Při MNV bylo zvoleno pět stálých komisí: zemědělská, školská, bezpečnostní,
finanční a trestní. O jejich složení, resp. předsednictví se však nedochovaly potřebné
záznamy. Při schůzi konané dne 19. září 1960 byla schválena volba výboru žen, jehož
předsedkyní se opět stala Ludmila Pavlíčková. Nejpozději k 13. srpnu 1962 pracoval ve
složení: Průšková, Vlková, Matoušková, Holčíková, Kořánová, Thürmerová a Vacikarová.
Z voleb uskutečněných v červnu 1964 vzešel z veřejného plenárního zasedání konaného
16. června 1964 12členný MNV ve složení: předseda Slavomír Matoušek, tajemník Josef
Vacikar a s nimi jako členové rady Ludmila Pavlíčková, Josef Burian, František Janovec,
Jaroslav Folejtar, Vladimír Blažek a Alois Kompánek. Plénum doplnili: Josef Znamenáček,
Zdena Bedřichová, Stanislav Michal a Jiří Boháč.
V rámci MNV byly činné 4 stálé komise:
- zemědělská
předseda: Josef Burian, členové Vladimír Blažek, František Janovec st., ? Královič, Josef
Hlinka st.
- finanční
předseda: Josef Vacikar, členové: František Janovec, ? Pavlíček
- pro ochranu veřejného pořádku
předseda: Slavomír Matoušek, členové: Vasil Vaco, Josef Znamenáček, Stanislav Michal,
Vladimír Káral, František Křen, František Tomášek, Josef Bedřich, František Janovec ml.
- výbor žen
předsedkyně: Ludmila Pavlíčková, členky: Marie Vacikarová, ? Matoušková, ? Folejtarová,
Zdena Bedřichová, Růžena Řáhová (Řádná?), ? Blažková, ? Burianová
V r. 1965 úředně zanikla místní část Vítovice.
V r. 1966 se odstěhoval Jiří Boháč, následující rok po něm Zdena Bedřichová a
současně rezignoval Stanislav Michal, takže národní výbor hlásil k 1. říjnu 1969, že pracuje v
9členném složení.
V roce 1968 došlo ústavním zákonem č. 83/1968 Sb., o skončení volebního období
národních výborů, Národního shromáždění a Slovenské národní rady ke kodifikaci změny v
tom smyslu, že volby budou provedeny nejpozději do konce roku 1969.
Ústavní zákon č. 117/1969 Sb., o prodloužení volebního období národních výborů,
národních rad a Federálního shromáždění, Nejvyššího soudu, krajských, okresních a
vojenských soudů pak prodloužil stávající volební období do 31. prosince 1971. Ústavním
zákonem č. 43/1971, kterým se mění čl. 86 Ústavy a čl. 30 a 103 ústavního zákona o
československé federaci pak bylo volební období trvale stanoveno na pět let.
Z podzimních voleb realizovaných ve dnech 26. a 27. listopadu 1971 bylo do MNV
zvoleno 11 poslanců. Ustavující plenární zasedání MNV pak proběhlo 14. prosince 1971 a z
řad nových poslanců byli zvoleni do jednotlivých funkcí: staronový předseda Slavomír
Matoušek, staronový tajemník Josef Vacikar a členové rady František Pavlíček, Eliška
Brožíková a Štefan Norovský. Členy pléna byli zvoleni poslanci: Vladimír Blažek, Vladimír
Káral, František Křen, Alois Kompánek, Zdeňka Klinková a Jindřich Štajf.
Při MNV byla zvolena komise pro ochranu veřejného pořádku pod předsednictvím
Františka Křena, v níž zasedli poslanci Slavomír Matoušek, Josef Vacikar, Štefan Norovský,
Vladimír Blažek, Vladimír Káral a Jindřich Štajf a jako aktivista Jaroslav Folejtar. Bližší
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podrobnosti o existenci a složení případných dalších komisích, resp. o funkcích jednotlivých
poslanců nejsou pro nedostatečně vedené zápisy ze zasedání pléna a rady k dispozici.
Volby uskutečněné v listopadu 1976 přinesly na předsednickém postu změnu.
Předsedou MNV byl na 1. plenárním zasedání uskutečněném 10. listopadu zvolen Josef
Vacikar, místopředsedou se stal Alois Kompánek a tajemníkem byl zvolen Josef Folejtar.
Ostatními členy rady se stali Eliška Brožíková provdaná Vedlichová a Augustin Pekař. Členy
pléna byli zvoleni poslanci František Pavlíček, Vladimír Balý, Josef Burian, Vladimír Blažek
a Bohuslava Soukupová. V zápise z plenárního zasedání konaného 17. ledna 1977 byla mezi
poslanci zaznamenána i ? Kovková. Zápisy ze schůzí jsou však ohledně přehledu o zvolených
poslancích velmi nejasné.
Při MNV začaly pracovat dvě stálé komise:
- pro ochranu veřejného pořádku
předsedkyně: Bohuslava Soukupová, místopředseda Vladimír Blažek, tajemník Jaroslav
Folejtar a členové Alois Kompánek, Josef Burian a František Křen
- sociální a péče o mládež ve složení Vladimír Blažek, Vladimír Balý a Richard Weidl.
V rámci dalších územních změn obcí v okrese Tachov se na začátku roku 1980 začala
projednávat mj. i otázka sloučení obce Pavlovice s obcí Planá. Integrace byla schválena
usnesením 19. plenárního zasedání ONV v Tachově ze dne 27. června 1980. Od 1. července
1980 byly Pavlovice sloučeny s městskou obcí Planá, pro kterou byl stanoven název Planá a
Pavlovice se staly částí obce Planá a jejich zájmy od té doby hájil občanský výbor, případně
ze vsi zvolení poslanci. Toto územně správní uspořádání dosud trvá. Současně byly Pavlovice
vyčleněny z matričního obvodu Bor a přičleněny k matričnímu obvodu Planá.
II. Vývoj a dějiny archivního fondu
Dokumenty z činnosti původce bývaly ukládány ve spisovně MSK, později národního
výboru v čp. 33. Došlé písemnosti byly patrně do poloviny 60. let opatřovány obdélným
podacím razítkem o rozměrech 5,6 x 3,6 cm s nápisem Místní národní výbor Pavlovice a
rubrikami Došlo, Značka a Příl.: Od r. 1967 je pak doložené užívání razítka o rozměrech 4,5
x 3,6 cm s totožnými rubrikami. Ukládání dle všeho probíhalo pouze chronologicky za
jednotlivé roky, spisovenskému systému nic nenasvědčuje.
Na první „odbornou archivní prohlídku spisů“ ve spisovně MNV Pavlovice došlo za
účasti tehdejšího tajemníka Josefa Hyneše a zástupce ONV v Tachově Miroslava Lobovského
došlo 20. listopadu 1953. Výsledkem byl Zápis, v němž bylo konstatováno, že „Pro archiv
nebyly vybrány žádné písemnosti ani doklady, jelikož žádné toho druhu se na MNV
nenacházejí a nebyly zachovány.“ Naopak do stoupy bylo vyřazeno 120 kg spisů charakteru
„jednoduché administrativní korespondence“, která měla zahrnovat úřední listy, zpravodaje,
oběžníky, časopisy a pokyny.
Na první kontakt s Okresním archivem v Tachově došlo až 16. dubna 1958. Okresní
archivář Alois Zbořil tehdy po odborné archivní prohlídce spisovny v Zápise konstatoval, že:
„ S. tajemníkovi se ukládá, všechny spisy a pomocné knihy, jako podací protokoly apod.
nechť jsou dodány do okresního archivu v Tachově....Kroniku vede s. Janovec a jest ve stavu
zřízení...“
Na další kontakt s archivem došlo v r. 1966, kdy tehdejší předseda MNV Slavomír
Matoušek do dotazníku zaslanému Okresním archivem Tachov se sídlem ve Stříbře v rubrice
Množství a stav registratury pouze lakonicky poznamenal: „od roku 1945 – bez skartace akta
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+ finanční hosp.“ V rubrice Ukládací systém registratury pak stojí: „v pořadačích od r. 1958 starší volná“.
V témže roce bylo 12. května v Záznamu o prověrce plnění úkolů na úseku vnitřní
správy u MNV Pavlovice mj. konstatováno ohledně vedení podacího deníku: „Je vzorně
veden, ale ukládací znaky nejsou podle pokynů spisové manipulace.“ Dále bylo uvedeno, že
skartace byla naposledy provedena v r. 1961. O tom však není dochována žádná
dokumentace, takže není jasné, jaké dokumenty byly jejím předmětem. Navíc bylo stanoveno,
že „Skartace bude provedena v letošním roce za pomoci aktivisty ONV s. Lešky“.
Spolupráce s okresním archivem zjevně nebyla ze strany MNV Pavlovice žádoucí,
protože není dochována žádná dokumentace z případných skartačních řízení.
V souvislosti se zrušením národního výboru v Pavlovicích došlo s ohledem na stav
spisovny MNV v průběhu r. 1980 k provedení záchranného svozu všech dokumentů, které
zůstaly ve spisovně uloženy po odvezení živých a neuzavřených spisů pracovníky
nástupnického MěNV Planá (přírůstek číslo 321 ze dne 1. listopadu 1980). V archivu byl
následně proveden výběr 8 knih z let 1957-1972 a dokumentů (plány práce, posudky a
přestupky, akce Z – závazky, evidence majetku, požární ochrana, výkazy o kulturní činnosti,
sociální věci, bytové hospodářství, zemědělská statistika, rozpočty, kulturní záležitosti a
další) z let 1961-1980 o rozsahu 2 kartonů. Následně byl pro fond původce založen EL JAF č.
543.
Poslední přírůstek do fondu MNV Pavlovice byl zaznamenán v r. 1985, kdy byla do
archivu z nástupnického MěNV Planá předána kniha zápisů ze schůzí rady z let 1972-1980
(přírůstek číslo 372 ze dne 4. prosince 1985).
III. Archivní charakteristika archivního fondu
Před zahájením inventarizace byl archivní fond MNV Pavlovice tvořen 1 úřední knihou
a 3 kartony, v nichž byly další knihy, o celkovém rozsahu 0,4 bm. V rámci vnitřní revize
fondů v r. 2000 bylo konstatováno, že chybí kniha zápisů ze schůzí zemědělské komise z r.
1963. Ta zůstává i nadále nezvěstná.
Na začátku inventarizace archivního fondu byly prověřeny archiválie nástupnického
MěNV Planá, mezi nimiž však nebyly nalezeny archiválie týkající se MNV Pavlovice.
Archivní fond MNV Pavlovice byl uspořádán podle Návrhu metodického návodu pro
uspořádání a inventarizaci archivních souborů místních národních výborů vydaného Archivní
správou Ministerstva vnitra ČR. Následně byl inventární seznam ještě upraven a doplněn
podle Metodického pokynu pro inventární zpracování archivních fondů národních výborů ve
Státním oblastním archivu v Plzni č. j. SOAP/006-3120/2007. Formální zpracování inventáře
bylo provedeno dle Metodického pokynu ředitele SOA v Plzni pro zpracování archiválií a
tvorbu archivních pomůcek čj. SOAP/006-0767/2010 ze dne 1. 4. 2010.
V archivním fondu nebylo provedeno vyřazení archiválií z evidencí NAD z důvodu
přehodnocení významu. Konečná metráž archivního souboru po přemanipulování aktuálně
činí 0,38 bm.
Archivní fond MNV Pavlovice je sice zachován neuceleně, není však známo, že by se
nějaké dokumenty z doby do r. 1980 ještě nacházely ve spisovně nástupnického MěÚ Planá.
Z důležitých archiválií jsou dochovány knihy zápisů ze schůzí pléna a rady z let 1957-1980, i
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když výpovědní hodnota zápisů je velmi rozdílná. Zčásti chybějí zápisy ze schůzí komisí,
zcela nezvěstné jsou podací protokoly, veškeré finanční knihy do r. 1963, kompletní
inventární knihy a také část spisového materiálu včetně všech voleb. Nezvěstná je kronika
obce.
Fyzický stav archivního fondu je dobrý.
Jazykem archivního fondu je čeština.
IV. Stručný rozbor obsahu archivního fondu
Archivní fond MNV Pavlovice náleží mezi torzovitě dochované fondy národních
výborů. Dochované zápisy ze schůzí rady a pléna MNV od poloviny r. 1957 podávají obraz
aktivit základního článku samosprávy v obci poznamenané kompletní výměnou obyvatelstva.
Z ostatních archiválií nejvíce vypovídají poměrně kompletně dochované archiválie ohledně
bezpečnosti a veřejného pořádku.
Fond MNV je v rámci ostatních dochovaných fondů místních původců, tj. Archiv
obce, Jednotné zemědělské družstvo, Místní školní rada, Obecná škola (německá) a Základní
devítiletá škola dílčím zdrojem údajů k základnímu přehledu o minulosti obce.
V. Záznam o uspořádání archivního fondu a sestavení archivní pomůcky
Archivní fond MNV Pavlovice uspořádala a inventární pomůcku sestavila PhDr.
Markéta Novotná v říjnu 2011 ve Státním okresním archivu Tachov.

V Tachově, 11. března 2013

PhDr. Markéta Novotná
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Příloha č. 1 – Seznam použitých zkratek
Akce Z – akce zvelebování
bm – běžný metr
ČSD – Československé státní dráhy
ČSR – Československá republika
EL JAF – evidenční list Jednotného archivního fondu
EL NAD – evidenční list Národního archivního dědictví
evid. – evidenční
inv. č. – inventární číslo
JZD – jednotné zemědělské družstvo
KNV – krajský národní výbor
KOVP – komise pro ochranu veřejného pořádku
KSČ – Komunistická strana Československa
k. ú. – katastrální území
LSD – lidové spotřební družstvo
MAV NF – místní akční výbor Národní fronty
MNV – místní národní výbor
MPPR – majetková podstata pozemkových reforem
MPSV – Ministerstvo práce a sociálních věcí
MSK – místní správní komise
n. p. – národní podnik
NS – Národní shromáždění
NV – národní výbor
OB – osvětová beseda
ONV – okresní národní výbor
PDO – pevný domovní odpad
Sb. – sbírka
SOkA – státní okresní archiv
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Příloha 2:
Předsedové MSK a MNV Pavlovice v letech 1945-1980
Miloslav Jindra

10. 8. 1945 (MSK)

30. 7. 1946

František Lajbl

31. 7. 1946 (MNV)

18. 12. 1947

František Janovec st.

19. 12. 1947

květen 1954

Josef Burian

květen 1954

20. 6. 1960

František Janovec ml.

21. 6. 1960

15. 6. 1964

Slavomír Matoušek

16. 6. 1964

9. 10. 1976

Josef Vacikar

10. 11. 1976

30. 6. 1980
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Inventární seznam
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Inv. č. Obsah

Časový rozsah

Evid. jednotka

Orgány národního výboru
1

Zápisy ze schůzí pléna, rady a komisí MNV
14. 6. 1957-21. 6. 1965

1957-1965

ukn 1

2

Zápisy ze schůzí pléna a rady MNV
9. 7. 1965-12. 5. 1972

1965-1972

ukn 2

3

Zápisy ze schůzí pléna a rady MNV
22. 5. 1972-9. 6. 1980

1972-1980

ukn 3

4

Zápisy ze schůzí finanční komise
22. 2. 1965-11. 6. 1966

1965-1966

ukn 4

5

Zápisy ze schůzí výboru žen
13. 8. 1962-15. 6. 1965

1962-1965

ukn 5

Úřad národního výboru
I. Úřední knihy
A. Účetní
6

Peněžní deník

1963-1970

ukn 6

7

Kniha příjmů

1963-1970

ukn 7

8

Kniha výdajů

1965-1966

ukn 8

Změna hranic mezi katastry Pavlovice
a Vysoké Sedliště

1974

kar 1

10

Doplňovací volby
(žádost o vypsání, poděkování za organizaci)

1974

kar 1

11

Návrh volebního programu na volební
období 1976-1981

1976

kar 1

II. Spisový materiál
A. Spisy
Statutární záležitosti
9

Volby

15

Inv. č. Obsah

Časový rozsah

Evid. jednotka

Organizace činnosti národního výboru
12

Plány práce pléna, rady a komisí (neúplné)

1976-1977

kar 1

13

Plnění úkolů uložených instruktorům
za 1. čtvrtletí 1977

1977

kar 1

14

Statistické výkazy (neúplné)
- o místních komunikacích, 1963
- o bytovém hospodářství v socialistickém
sektoru, 1963-1979
- o správě, provozu a údržbě vodovodů
a kanalizací, 1968-1979
- o základních prostředcích, 1967-1979
- základní karta pasportu občanského
vybavení sídlišť, 1969
- čtvrtletní výkazy akce Z, 1964-1980

1963-1980

kar 1

15

Závazkové hnutí, socialistická soutěž

1965-1980

kar 1

16

Odznaky mateřství III. stupně

1959

kar 1

Funkcionáři, pracovníci aparátu NV, podniků a zařízení NV
17

Vybrané údaje o NV, jejich orgánech
a poslancích

1974-1979

kar 1

18

Evidence poslanců

1969

kar 1

Kontrolní činnost
19

Dohlídky a periodické revize finančního
hospodaření, zprávy o plnění nápravných
opatření, prověrky činnosti

1965-1980

kar 1

20

Stížnosti

1965-1969

kar 1

Vnitřní správa, bezpečnost, ochrana veřejného pořádku
21

Záznam o činnosti komise pro ochranu
veřejného pořádku

1962-1972

kar 1

22

Výkaz přestupků

1964-1979

kar 1

23

Přestupky (oznámení, výpovědi, zápisy,
posudky, rozhodnutí)

1959-1971

kar 1
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Inv. č. Obsah

Časový rozsah

Evid. jednotka

Vojenské záležitosti
24

Posudky branců

1963-1970

kar 2

1959-1975

kar 2

1967

kar 2

Požární ochrana
25

Zápisy z požárních prohlídek a revizí

Evidence obyvatelstva, matriční záležitosti, sčítání lidu
26

Změna příjmení

Evidence a správa majetku
27

Inventarizace

1965-1972

kar 2

28

Správa majetku
(programový plán oprav na r. 1977-1980,
převzetí ubytovacího areálu, oznámení
n. p. Silnice o provozu kamenolomu,
přehled o lokalitách ke skládkování PDO)

1968-1976

kar 2

29

Prodeje rodinných domků podle popisných
čísel
(souhlas s prodejem, oceňování, změny
v užívání, ukončení nájmu na pozemek)

1964-1974

kar 2

1962-1979

kar 2

1962-1979

kar 2

Finanční hospodaření
30

Roční rozpočty (neúplné), včetně
účetní uzávěrky, výkazů o příjmech,
přehledu aktiv a pasiv, finančního
vypořádání, rozborů hospodaření

Místní daně a poplatky
31

Přehled daní a poplatků spravovaných MNV
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Inv. č. Obsah

Časový rozsah

Evid. jednotka

Výstavba
32

Akce „Z“
(smíšená prodejna)

1973-1974

kar 2

33

Průmyslová a zemědělská výstavba
(provoz kamenolomu, souhlas se stavbou
teletníku)

1968-1974

kar 2

34

Stavby dopravní, energetické, telekomunikační
(ubytovací areál pro stavitele železnice,
staveniště mostů)

1966-1970

kar 2

35

Občanské stavby
(rekonstrukce, úpravy, demolice)

1963-1970

kar 2

1968

kar 2

Živnosti
36

Krejčovství Blažek
(zrušení smlouvy o provozování)

Obchod
37

Prodejna LSD Jednota
(zásobování masem, řešení umístění, výpověď
nájmu z původního objektu)

1968-1974

kar 2

38

Pasport obchodní sítě

1975

kar 2

1962-1980

kar 2

1966-1967

kar 2

Zemědělská výroba
39

Statistika (neúplné):
- Soupis a obecní přehled hospodářského
zvířectva, 1971-1980
- Výkaz JZD a MNV o počtu ovocných stromů
a keřů, 1962-1963
- Přehled o počtu osob pracujících v zemědělské
prvovýrobě a bydlících v obvodu MNV, 1967

Povinné dodávky a výkup zemědělských produktů
40

Seznam uživatelů zemědělské půdy, resp.
soukromě hospodařících rolníků a dodávkové
úkoly, resp. úkoly státního plánu

18

Inv. č. Obsah

Časový rozsah

Evid. jednotka

Lesy
41

Správa nemovitostí
(zalesnění zemědělských pozemků v k. ú.
Vítovice Lesním závodem Přimda, soupis
uživatelů zemědělské půdy ve vlastnictví
Lesního závodu Přimda)

1968-1973

kar 2

Vodní hospodářství
42

Ochrana vodních zdrojů
(inventarizace vodních ploch, zápis
o povodňové prohlídce, odpojení vodovodní
přípojky od domu čp. 3, zrušení místního
šetření ohledně možnosti zrušení mlýnského
náhonu u Mže)

1973-1976

kar 2

43

Vodohospodářské investice
(vodovod)

1967

kar 2

Sociální péče
44

Zpráva o činnosti MNV v péči o děti

1966

kar 2

45

Výkaz MPSV o sociální péči

1973-1980

kar 2

46

Důchody, doplňková péče
(seznam nepracujících důchodců,
jednorázová pomoc – Charousková, Thürmer,
srážka pohledávky z důchodu – Král)

1956-1972

kar 2

Kultura, sport a tělovýchova
47

Výkaz o kulturně výchovné činnosti

1964-1979

kar 2

48

Knihovna
(zápis o metodické návštěvě)

1962-1975

kar 2

49

Osvětová beseda
(zápis o hodnocení soutěžního divadelního
představení souboru OB)

1958

kar 2

50

Žádost o povolení uspořádat veřejnou
hudební produkci

1963-1970

kar 2
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